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Neutrálny prostriedok na čistenie podláh

Kľúčové vlastnosti 
•    pH neutrálny
•    zmes rôznych typov povrchovo aktivných látok
•    všestranná aplikácia
•    zahŕňa O.N.T. technológiu neutralizujúcu zápach
•    bezpečné pre použitie na športových podlahách a linoleových podlahách

Návod na použitie

Vedro:   1% (50 ml pre 5L vedro) max. 5%;
Podlahový automat:  1% (100 ml pre 10L nádrž) max. 5%;
Jednokotúčový stroj:  10% (75 ml pre 750 ml rozprašovač) max. 50%;

*Toto dávkovanie je v súlade s optimálnymi podmienkami, ale odporúčania sa 
môžu líšiť a preto sa poraďte prosím s odborným zástupcom Diversey. Skutočné 
dávkovanie závisí  od miestnych podmienok (stupeň znečistenia, postupy).

Výhody
• Vhodné pre všetky typy vodeodolných tvrdých podláh - ošetrených aj neošetrených
• Veľmi úsporný vďaka vynikajúcemu čistiacemu výkonu pri nízkych dávkach
• Ideálny pre aplikáciu mopom alebo na čistenie jednokotúčovými strojmi
• Vhodné tiež pre použitie v podlahových automatoch
• O.N.T. technológia ničí molekuly zápachu a dodáva sviežu vôňu
• Bezpečné pre použitie na športovej podlahe (testované a schválené MPA Stuttgart        
   University)

Neutrálny čistič pre všetky vodeodolné tvrdé podlahy. Jeho neutrálne zloženie v spojení 
so špeciálnou zmesou detergentov je veľmi účinné na bežné čistenie alebo na čistenie 
postrekom všetkých hlavných typov nechránených a chránených podláh.

TASKI  Jontec  Asset  je  potrebné  riediť. Dávkuje  sa  buď  ručne,  alebo  pomocou  
pumpičky. Správne dávkovanie šetrí náklady a minimalizuje vplyv na životné prostredie.

3. Stroj: Produkt nadávkujte do plnej vodnej nádrže jednokotúčového stroja alebo 
práčky, naneste roztok, vydrhnite a odstráňte znečistený roztok.

2. Čistenie rozprašovačom: Jednokotúčový stroj, vybavený striekacím zariadením 
a červeným padom. Prípravok dávkujte do striekacieho zariadenia a podlahu 
očistite sprejom.

1. Manuálne čistenie: Prípravok dávkujte do vedra naplneného vodou, naneste 
roztok, v prípade potreby nechajte pôsobiť a znečistený roztok následne odstráňte.

Aplikácia

Dávkovanie  :    
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Vzhľad:     Čirá, ružová kvapalina
Vôňa:     Svieža vôňa
Hodnota pH:    8,5
Hodnota pH (roztok pri použití):  8,5
Relatívna hustota (20 ° C):   1,01 g/cm³
Vyššie uvedené údaje sú typické pre bežnú výrobu a nemali by byť brané ako špecifikácie.

Informácie o bezpečnom zaobchádzaní a skladovaní

Kompatibilita produktu 
Dôležité: Nerieďte ani nemiešajte s inými prostriedkami. Nepoužívajte na podlahy citlivé na vodu, napr. na neošetrené drevo a korok.

Informácie o životnom prostredí

Schválenia
Schválené pre športové podlahy: certifikát DIN V 18032-2: 2001-04 č. 903 0112 000-2 Wh, 1. 7. 2015 (MPA Stuttgart University DE).

Dostupné veľkosti balenia
TASKI  Jontec  Asset  je  k  dispozícii  v  balení  2x5L.  
Na  ručné dávkovanie sú k dispozícii pumpičky a dávkovacia fľaša.
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Úplné  pokyny  pre  zaobchádzanie  s  týmto  výrobkom  a  pre jeho  likvidáciu  sú  uvedené  v  samostatnom  bezpečnostnom  
liste  na  stránke sds.diversey.com. Skladujte v originálnom uzavretom obale mimo extrémnych teplôt. Len na profesionálne použitie.

Povrchovo aktívne látky použité v tomto produkte sú biologicky rozložiteľné a v súlade s požiadavkami smerníc ES 73/404/EHS 
a 73/405/EHS a ich následnými zmenami.


